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33 33الصف الثالث اإلعدادى ـ الفصل الدراىس األولالرشوق الحديثة٢٠١٩ - ٢٠٢٠ م العلوم والحياة  ـ األنشطة والتدريبات ال�سف الثالث الإعدادىالف�سل الدرا�سى الأول 2018 - 2017

االنقسام الخلوى



الصف الثالث اإلعدادى ـ الفصل الدراىس األولالرشوق الحديثة٢٠١٩ - ٢٠٢٠ م العلوم والحياة  ـ األنشطة والتدريبات الصف الثالث اإلعدادى ـ الفصل الدراىس األولالرشوق الحديثة٢٠١٩ - ٢٠٢٠ م العلوم والحياة  ـ األنشطة والتدريبات34

مطابع روزاليو�سفالعلوم واحلياة - كتاب الأن�سطة والتدريبات34 2018 - 2017

الوحدة الرابعة - الدرس األول



35 الصف الثالث اإلعدادى ـ الفصل الدراىس األولالرشوق الحديثة٢٠١٩ - ٢٠٢٠ م العلوم والحياة  ـ األنشطة والتدريبات الصف الثالث اإلعدادى ـ الفصل الدراىس األولالرشوق الحديثة٢٠١٩ - ٢٠٢٠ م العلوم والحياة  ـ األنشطة والتدريبات

مطابع روزاليو�سفالعلوم واحلياة - كتاب الأن�سطة والتدريبات34 2018 - 2017

الوحدة الرابعة - الدرس األول



الصف الثالث اإلعدادى ـ الفصل الدراىس األولالرشوق الحديثة٢٠١٩ - ٢٠٢٠ م العلوم والحياة  ـ األنشطة والتدريبات36



37 الصف الثالث اإلعدادى ـ الفصل الدراىس األولالرشوق الحديثة٢٠١٩ - ٢٠٢٠ م العلوم والحياة  ـ األنشطة والتدريبات



الصف الثالث اإلعدادى ـ الفصل الدراىس األولالرشوق الحديثة٢٠١٩ - ٢٠٢٠ م العلوم والحياة  ـ األنشطة والتدريبات38 مطابع روزاليو�سفالعلوم واحلياة - كتاب الأن�سطة والتدريبات38 2018 - 2017

الوحدة الرابعة - تدريبات عامة



39 13الصف الثالث اإلعدادى ـ الفصل الدراىس األولالرشوق الحديثة٢٠١٩ - ٢٠٢٠ م العلوم والحياة  ـ األنشطة والتدريبات ال�سف الثالث الإعدادىالف�سل الدرا�سى الأول 2018 - 2017

تدريبات عامة



الصف الثالث اإلعدادى ـ الفصل الدراىس األولالرشوق الحديثة٢٠١٩ - ٢٠٢٠ م العلوم والحياة  ـ األنشطة والتدريبات40 مطابع روزاليو�سفالعلوم واحلياة - كتاب الأن�سطة والتدريبات38 2018 - 2017

الوحدة الرابعة - تدريبات عامة

41 ال�سف الثالث الإعدادىالف�سل الدرا�سى الأول 2018 - 2017

تدريبات عامة



41 13الصف الثالث اإلعدادى ـ الفصل الدراىس األولالرشوق الحديثة٢٠١٩ - ٢٠٢٠ م العلوم والحياة  ـ األنشطة والتدريبات ال�سف الثالث الإعدادىالف�سل الدرا�سى الأول 2018 - 2017

تدريبات عامة

41 ال�سف الثالث الإعدادىالف�سل الدرا�سى الأول 2018 - 2017

تدريبات عامة



جميع حقوق الطبع محفوظة لوزارة الرتبية والتعليم والتعليم الفنى 

داخل جمهورية مرص العربية

تم الطبع بالشروق الحديثة ـ القاهرة
بالمواصفات الفنية اآلتية

: 116 صفحة عدد الصفحات بدون الغالف 

: 7,25 مالزم لغالف  ا بدون  عدد المالزم 

 57  ×  82 سم
1
8 المقـــــــاس :  

نـــوع الــورق : ال يقل الداخلى عن 70 جرام والغالف 180 جرام

ألــوان الطبــع : 4 لــون  78 صفحة

                           : لون واحد 42 صفحة

  : رقــم الكتــاب 

الحديثة للطباعة والتغليف

القاهرة : 8 شارع سيبويه املرصى ـ ت : 24023399 ـ فاكس : 24037567 )02(
مدينة العبور ـ املنطقة الصناعية


